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উ�ীপক ১৬

িবলা িসতা আর উ�া িভলাষ ম েনাভাব �পাষণ এবং অনুসরণ সীমাহীন �া ি� ছাড় া আর িকছ�  নয়। অ িত
�লাভ অ িত লালসা এবং পর�ীকাতরতা মানুষ েক সীমাহীন পা েপর প েথ �ট েন িন েয় যায়। যারা জীব েন
সাফল � কামনা ক ের তা েদর েক এ িবষয়� েলার �িত গভীর দ ৃি� রাখ েত হ েব।

ক) হতাশ হ েয় কাঁপ েত কাঁপ েত তারা �কান নদীর িদ েক হাঁট েত  লাগল?
খ) মাদাম �লাই েস েলর ম েন সব�দা দঃুখ থা েক �কন?
গ) উ�ীপক িট �কান িদক �থ েক " �নক েলস" গ ে�র স ে� সাদশৃ �পূণ�-- আ েলাচনা ক ের বু িঝ েয় দাও।

ঘ) উ�া িভলাষ অ েনক সময় ভীষণ িবপদ �ড েক আ েন-- উ�ীপক এবং "�নক েলস" গ ে�র আ েলা েক
�লখ।

নমুনা উ�র   ক  ও খ
গ ও ঘ    সা ংেক িতক  উ�র
--------------------------------------

ক) হতাশ হ েয় কাঁপ েত কাঁপ েত তারা িসন নদীর িদ েক হাঁট েত লাগল।

খ)  আ েয় িশ ও িবলাসী জীবন যাপন কর েত না পারায় মাদাম �লাই েসেলর ম েন সব�দাই দ ুঃেখর ছায়া থাকত।

মাদাম �লাই েস েলর ভাবনা িছল পৃ িথবী েত যত সু� িচপূণ� ও িবলা িনতার ব� আ েছ , �স� েলার জ ন�ই তার জ�।

িক� বা� েব িছল িবপরীতধম�।  তার বাসক ে�র দা ির� � , হত�ী �দয়াল , জীণ� �চয়ার, ও িববণ� িজ িনসপ ে�র
জন � �স ব �িথত হ েতা।মূলত দ ির� হওয়ার জন �ই মাদাম �লাই েস েলর ম েন সব সময় দঃুখ �ল েগ থাকত।

গ) উ�ীপ েকর �থম উপ েদশ " �নক েলস" গ ে�র  উ�া িভলাষ ও িবলা িসতার প িরণ িতর িদ েকর ই ি�ত করা
হ েয় েছ।

উ�া িভলাষ কখ েনা মানুষ েক সুখী কর েত পা ের না। এ ধর েণ িবলাসী ম েনাভা েবর কার েণ মানুষ েক মা েঝ মা েঝ
ভীষণ িবপ েদও পড় েত হয়।

ণ�
মানু েষর চা িহদার একট া িপ িরমাপ থাকা জ� ির। অ িত ির� চা িহদা মানুষ েক কখ েনাই সুখী করইেত পা ের না।
মূলত গ ে� উ�া িভলাষ ও িবলা িসতার কার েণ মা িতলদার ক�ণ প িরণ িত। এ িবষয় িটর িদক �থ েকই উ�ীপক িট
"�নক েলস" গ ে�র স ে� সাদশৃ �পূণ�।

ঘ)  উ�া িভলাষ অ েনক সময় ভীষণ িবপদ �ড েক আ েন"--উ�ীপ ক ও  �নক েলস" গ ে�র আ েলা েক  এ ম�ব �িট
যথাযথ �যৗ ি�ক।

মানুষ ভীষণ �� িবলাসী । অ েন েকই চায় � ে�র ম েতা জীবন �তমনই সু�র �হাক।  এভা েব চাই েত িগ েয়ই মানুষ
িবলাসী হ েয় ও েঠ। এমন িক সাম েথ�র� বাই ের িগ েয় কাজ ক ের। তখনই ক�ণ প িরণ িতেত প িতত হন। �লাভ লালসা
পর�ীকাতরতা �ন িতবাচক িদক স� েক�  আ েলাচন ািকরা হ েয় েছ।



�নক েলস গ ে�র মাদাম �লাই েসল িছল অ িত িবলাসী জীব েনর �ত �াশী । অভাব ,দা ির� �েক �স সহ েজ �ম েন
�নয় িন বরং তা অ িভশাপ ম েন ক ের েছ। তার কােছ  জীবন মা েনই জাঁকজমকপূণ� ও িবলাসব�ল। এ িচ�া
মানুষ েক সীসাহীন �া ি� ছাড়া িকছ�্ ই �দয় না।

মাদাম �লাই েসল িছল দ ির� এবং উ�াকা�ী। �স তার িবলা িসতা েক পূরণ কর েত িগ েয় ধনী বা�বী মাদাম
�ফার ি�য়া েরর কাছ �থ েক �নক েলস ধার �নয়। িক� �স  �নক েলস িট  হা ির েয় �ফ েল। অব েশ েষ এ �নক েল েসর
মূল � প ির ে শাধ কর েত তা র জীবন �থ েক দশ দশ িট বছর �শষ হ েয় যায়। চরম দা ির� � জীবন তা েক যাপন কর েত
হ েয় েছ। উ�া িভল াষ ভীষণ িবপদ �ড েক আ েন কখ েনা যা উ�ীপ েক ও "�নক েলস" গ ে�র আ েলা েক চরম সত �
ব েল িব েবচ �।

উ�ীপক ১৭

ঘ ের েত এ েলা না �স  �তা
ম েন তার িনত � আসা যাওয়া
পর েন ঢাকাই শা িড়, কপা েল িসঁদরু।

ক) র�করবী কী ধর েণর রচনা?
খ) অথচ �স না -�চনাট�কু  
   �য কুয়াশা মা�, �স �য মায়া।`-- �কন?
গ) উ�ীপ েক ব িণ�ত `তার` আ েলাচ � গ ে�র �কান চ ির�িট েক এবং কীভা েব �িত িন িধ� ক ের।
ঘ) " অনুপ েমর দঢ়ৃতার অভাব �কাশই এ গ ে�র একমা� িদক নয়"--`অপ ির িচত` গ ে�র আ েলা েক �তামার
মতামতসহ ম�ব �িট যাচাই ক েরা।

নমুনা উ�র   ক  ও খ
গ ও ঘ    সা ংেক িতক  উ�র
--------------------------------------

ক) ` র�করবী`  এক িট নাট ���

খ) `অপ ির িচতা` গ ে�র কথক অনুপম কল �াণী স� েক�  আ েলাচ � উ ি� িট ক ের িছল।

অনুপম তার মা েক িন েয় তী েথ� যাওয়ার প েথ `গা িড় েত জায়গা  আ েছ ` বলা এক নারীক� েক মধুময় ম েন করল।

�স মায়াময়ী ক�� েরর নারী েক �স �দ েখ িন। অ েচনা �স নারী িট তার �দ েয় আসন �গ েড় ব েস েছ । তা েক �স
�দখ েত চায় িচন েত চায় । অথচ �সই না-- �চনাট� কু  �য কুয়াশামা�, �স �য মায়া �সটা িছ�  হ েলই �য �চনার আর
অ� থাক েব না।  এমন আ েবগময়ী �চতনা �কাশ �প েয় েছ অনুপ েমর �দয়জু েড়। কল �াণী েক �দখার, কল �াণীর
স ে� প ির িচত হওয়ার আকুলতা �কাশ �প েয় েছ উ ে� িখত  উ ি� েত।

গ) উ�ীপ েক ব িণ�ত `তার` আ েলাচ � গ ে�র `কল �াণী` চ ির�িট েক অনুপ েমর �দ েয় �ভাব িব�া েরর �� ে�
�িত িন িধ� ক ের।

স ংেবদনশীল মানুষ কা ি�ত �ৃ িত েক ভ�ল েত পা ের না।   ি�য়জন েক হা ির েয় �ফল েল িবরহ �বদনায় �ভ ে� প েড়,
��হারা দঃুখময় ঘটনার অবতারণা করা হ েয় েছ উ�ীপক ও `অপ ির িচতা` গ ে�।



অনুপ েমর �� িছল কল �াণী েক িব েয় ক ের ভা েলা েব েস এক িট সু েখর নীড় গ েড় �তালার , ি�য় কল �াণী তার
ঘ ের না এেলও িনত � তার ম েন জাগ�ক থা েক।অনুপম �কবলই তার সা ি�ধ � কামন া ক ের। এখা েন `তার` বল েত
অপ ির িচতা গ ে�র কল �াণী ও অনুপ েমর �দ েয় কল �াণীর �ভা েবর িচ�িট �কাশ �প েয় েছ।

ঘ) `অপ িরাচতা` গ ে�র একমা� িদক অনুপ েমর দঢ়ৃতার  অভ াব �কাশ নয়, সাসা িজক ক �া�ার �যৗত�ক�থা ও
এ �থার িব� ে� সাহসী ভ�  িমকা পাল েনর বা�ব িচ� �পা িয়ত হ েয় েছ গ ে�।

আমা েদর সমা েজ এমন অ েনক মানুষ আ েছন যারা পরগাঝার ম েতান অ েন�র ওপর িনভ� র ক ের িন েজর জীবন
িনব�াহ ক ের ব �ি��হীনতার প িরচয় �দন।  এ িবষয়টা হ ে� মান িবক দবু�লতা। অন �িদ েক �যৗত�ক �থার িনম�মতায়
নারীরা িনয�াত েনর িশকার এ িচ�িটও "অপ ির িচতা" গ ে� িবধৃত হ েয় েছ।

উ�ীপ েকর ক ি�ত চ ির�িট তার ি�য়তমার �ৃ িতচারণ ক ের, হয় েতা ব �ি��হীনতার কার েণ �স তার কা ি�ত
মানুষ িট েক কা েছ পায় িন। কল �াণীর িপতা ও কল �াণী �যৗত�ক ও �যৗত ুক েলাভী ব �ি� েদর �চ�ভা েব ঘৃণা ক ের।

এর বা�ব �িতফলন ঘ েটেছ কল �াণীর িপতার সাহসী ভ�  িমকা ও িব েয় �ভ ে� �দওয়ার �ঘাষণার মধ � িদ েয়।

উ�ীপ েক এক িট িবরহী আ�ার �ৃ িতচারণ �কাশ �প েয় েছ যা "অপ ির িচতা" গ ে�র অনুপ েমর আ েবগ উ�া েসর
ম েতা। িক� আ েলাচ � গ ে�র িবষয়ব�র এমন এক িট িদকই নয়। এখা েন অনুপ েমর দঢ়ৃতার অভাব �কা েশর
িচ ে�র স ে� সমা েজর িনম�ম �থা �যৗত�ক ও �যৗত�  েকর িব� ে� �িতবাদী ভ�  িমকার �কাশ ঘ েট েছ  , যা
গ�কা েরর কা ি�ত মান িসকতারই বা�ব �িতফলন, তাই ম�ব �িট  যথাথ�ই।

উ�ীপক ১৮

নূরলদী েনর কথা ম েন প েড় যায়
যখন শকুন �ন েম আ েস এই �সানার বাংলায়;
নূরলদী েনর কথা েম েন প েড় যায়
যখন আমা েদর �দশ �ছ েয় যায় দালা েলরই আলখা�ায়;
নূরলদী েনর কথা ম েন প েড় যায়।

ক) "�মঘনাদবধ কাব �" �কান ছ ে� র িচত?
খ) `�া িপলা িবধু ের িব িধ `�ানুর ললা েট; কথা িট বু িঝ েয় দাও।

গ) উ�ীপ েকর চত�থ� পঙ ি�র সা েথ ` িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ` ক িবতার স�ক�  িনণ�য় কর।
ঘ) নূরলদীন ও �মঘনাদ উভ েয়র ম েধ� �দশ ে�িম েকর িনদশ�ন র েয় েছ। ` িব ে�ষণ কর।

নমুনা উ�র   ক  ও খ
গ ও ঘ    সা ংেক িতক  উ�র
--------------------------------------

ক) "�মঘনাদবধ কাব �"   অ�রবৃ� ছ ে� র িচত।

খ)  রা েমর আ�াবহ িবভীষ েণর কথার �িতবাদ কর েতই �মঘনাদ আ েলাচ � উপমার অবতারণা  ক েরন।

িবভীষণ �মঘনা েদর িপতৃব � হ েয়ও রাম-ল� েণর প� অবল�ন ক েরন। িপতৃেব�র এ েহন ঘৃণ � কা েজর ভৎ�সনা
কর েল িবভীষণ িন েজ েক রাঘবদাস ব েল প িরচয় �দন। তখন �মঘনাদ তা েক কুলব ংেশর কথা �রণ ক ির েয় িদ েয়
ব েলন , মহা েদ েবর ললা েট  �য চাঁদ অ ি�ত হ েয় েছ, তা �যমন কখ েনা ধুলায় লু ি�ত হয় না, �তম িন িবভীষ েণর
প ে�ও এ কাজ করা অত �� গ িহ�ত।



গ) উ�ীপ েকর চত�থ� পঙ ি�র সা েথ � েদ েশর �িত িবভীষ েণর িব�াসঘাতকতার িদক �থ েক ' িবভীষ েণর �িত
�মঘনাদ` ক িবতার স�ক�  র েয় েছ।

মাতৃভ�  িমর �িত িবভীষ েণর িব�াসঘাতকতা ও �দশ ে�া িহতার কার েণ �দশ ে�িমক বীর েযা� া �মঘনাদ েক িনর�
অব�ায় জীবন িদ েত হয়।

১৯৭১ সা েলর ২৫ মাচ�  কালরাত �থ েক দীঘ� ৯ মাস যখন পা িক�া িন হানাদার বা িহ নীর আ�ম েণ বাংলা েদশ
মৃত�  �পুরী েত �প �নয় তখন শকুন-�পী দালা েলর আলখা�ায় �দশ �ছ েয় যায়। এখা েনই উ�ীপ েকর চত�থ�
পঙ ি�র সা েথ `িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ` ক িবতার স�ক�  িন িহত।

ঘ) নূরলদীন ও �মঘনাদ উভ েয়র মা েঝ �দশ ে�েমর য েথ� িনদশূন র েয় েছ।

'িবভীষ েণর �িত �মঘনাদ 'ক িবতায়  �ীপরাজ � �ণ�ল�ার রাজা রাব েণর পু� �মঘনা দ একজন �দশ ে�িমক ও
বীর েযা�া ।� েদ েশর সংকটময় মুহ�  েত�  িত িন চ�পচাপ ব েস থাক েত পা েরন িন। 

এক মহাযু ে�র মাধ �েম চাচা িবভীষ েণর িব�াসঘাতকতা ও িচরশ� রাম বা িহনীর ল�া আ�ম েণর সমু িচত
জবাব িদ েয় �দ েশর �াধীনতা র�ার জন � �ত ির হয় �মঘনাদ। ১১৮৯ ব�া ে� (১৭৮৩ ি��া�) সা�াজ �বাদ
িব েরাধী এ কৃষক েনতা মানু েষর অ িধকার ও কল �া েণর জন � িব� েবর ডাক �দন।

একই ভা েব মাতৃভ�  িমর �াধীনত া র�ায় আপনজ েনর চ�া� আর রাম বা িহনীর িব েরা ে� মহাযু ে�র �� িত
িন েয় িছল �মঘনাদ। মাতৃভ�  িমর জন � দজু েনরই িন িবড় �দশ ে�েমর প িরচয় পাওয়া যায়।কা েজই "নূরলদী ন ও
�মঘনাদ উভ েয়র ম েধ� �দশ ে�িম েকর িনদশ�ন র েয় েছ "-- ম�ব �িট যথাযথ। 

উ�ীপক ১৯

আ িম হারাই িন েজ েক, হারা েতই �যন সুখ পাই 
ব� িদন পর এ প ঁিচ েশর িব েক েল �াবণ �দালায়
সবু েজর সা েথ হা িস পাই
আর িব েক েলর আকা েশ ঘু িড় ওড়ার উ�া স
িন েয় বাসার িদ েক পা বাড়াই।

ক) "পখাল" শ ে�র অথ� কী?
খ) `িশ ের িদ েয় বাঁকা তাজ
      �ঢ েক রা েখ টাক`--- ব �াখ �া ক েরা।
গ) উ�ীপ েক  ব িণ�ত িচ ে�র সা েথ  `চাষার দ�ুু`  �ব ে�র উ ি� িখত কৃষেকর অব�ার ত�লনামূলক
আ েলাচনা ক েরা।
ঘ) উ�ীপ েক ব িণ�ত  সুখী -সমৃ� জীবন িফ ের �প েত "চাষার দ�ুু" �ব ে�র কৃষক েদর জীবনমান উ�র েণর
উপায় কী ব েল �লখক ম েন ক েরন? িব ে�ষণ ক েরা।

নমুনা উ�র   ক  ও খ
গ ও ঘ    সা ংেক িতক  উ�র
--------------------------------------

ক)  `পখাল` শ ে�র অথ� হ েলা পা�া।

খ) ` িশ ের িদ েয় বাঁকা তাজ �ঢ েক রা েখ টাক`  বল েত �াব ি�ক  অ�েয়াজনীয়  ব �য় বা িবলা িসতা বু িঝ েয় েছন।



এক সময় ভারতব েষ� যখন টাকায় প ঁিচশ �সর চাল পাওয়া �যত তখ েনা এ �দ েশর কৃষক েদর জীব েন দদু�শার অ�
িছল না । আবার সভ �তার অ�গ িত হ েলও কৃষক েদর ভাগ � িছল অপ িরবত� নীয় । ত েব তা েদর এ দা ির ে�◌ �র  জন �
�াব ি�ক সভ �তার না েম এক ��িণর মানু েষর অপব �য় বা িবলা িসতা েক দায়ী ক ের েছন। অথ�াৎ  মাথার �াভা িবক
টাক ঢাকার জন � ম� েকর আবরণ বা মুকুট িক েন অপব �েয়র মা েন হ েলা সভ �তার না েম দা ির� �েক িট িক েয় রাখা
।

গ) উ�ীপ েক শহ েরর জীব েন �াকৃ িতক �সৗ� েয� িন েজ েক একট�কুর জ েন� ঘু িড় ওড়া েনা আন ে� খু ঁেজ
�প েয় েছন।

�দশ ও জা িতর উ�য় েনর মূল হা িতয়ার অথ�ৈন িতক � িনভ� রত া । িব েদ িশ সং��  িতর প িরব েত�  �দশীয় সং��  িতর
�িত ভা েলাবাসাই পা ের �দশ েক � িনভ� র কর েত। ঘু িড় ওড়া েনার িচ ে� আমরা িফ ের যাই �ামীণ আন� েনর
কা েছ।

চাষার দ�ুু �ব ে� �াব ি�ক �কবল �শাষক ��িণ েকই দায়ী ক েরনিন এর জন � কৃষক েদর আ েয়শী জীবন, কু িটর
িশ ে�র �ংস ও িশ�াহীনতা েক দায়ী ক ের েছন।প�া� ের উ�ীপ েক ব িণ�ত হ েয় েছ �াব েণর প ঁিচ েশর িব েক েল
ঘন েম েঘর অ�রা েল চমৎকার নীলাকা েশর িন েচ �কু িতর সবুজ �য �হ েস �হ েস �দাল খা ে� আর িকছ�  িশ� ঘু িড়
ওড়া েয়  আন� পা ে� �স আন� েবাধ �কাশ �প েয় েছ।

ঘ) উ�ীপ েক ব িণ�ত হ েয় েছ সবুজ �কৃ িত ও �াণকা েলর মা েঝও �কৃ িতর অপার �সৗ�য�তা । আর �াব ি�ক
কৃষক েদর জীবনমান উ�র েণর জন �  উপযু� িশ�া �হ েণর মধ � িদ েয় অথ�ৈন িতকভা েব � িনভ� র হওয়ার পরামশ�
িদ েয় েছন।

অথ�ৈন িতক � িনভ� রতা িনভ� র ক ের  �কৃত িশ�া ও �দ েশর �িত ভা েলাবাসার মাধ �েম।  ৈবষম �হীনতার ফ েলই
কৃষক, �িমকসহ সবরমানুষ একা�তার সা েথ কাজ কর েত পা ের ।

উ�ীপ েক আমরা বুঝ েত পা ির �াকৃ িতক �সৗ� েয� মু� ক িব এবং ঘু িড় ওড়া েনার িব�লতায় িচ� আন ে�
উ�া িসত  �স �� ে� "চাষার দ�ুু" �ব ে� �দখ েত পাই কৃষত েদর অ েন েকর অনুকরণ ি�য়তা, িবলা িসতা �ব েড় েছ।

প�া� ের �দ েশর সমৃ ি�র জন � �েয়াজন �বষম �হীন সমাজ সময়ানুব িত� তা প ির�মী ম েনাভাব।

উ�ীপ েক �া েমর কৃষ েকর কথা জানা েনা হয় িন �কৃিতর অপার মু�তা ও সবু েজর সমা েরা েহ সু� েরর কলহাস �
ঘু িড় ওড়া েনার িচ�ান� ব িণ�ত অন �িদ েক �ব ে� �লখক বুঝা েত �চ েয় েছন ধম�, বণ�ৈবষম �হীনতা মানু েষর ম েধ�
�কৃত ভা েল বাসা সৃ ি� ক ের। কৃষ েকরা অলস আরাম ি�য় তা েদর অব�ার প িরবত� ন না হওয়ার �ধান কারণ
িশ�াহীনতা ও �শাষক ে�িণর িনম�মতা।

উ�ীপক ২০

আ িম বাংলায় গান গাই , আ িম বাংলার গান গাই
আ িম আমার আ িম েক িচর িদন 
এই বাংলায় খু ঁেজ পাই।

ক) "পান েকৗ িড়র র�" ক িব আল মাহমু েদর কী জাতীয় রচনা?
খ)  'ক িবতার আস� িবজয়` বল েত ক িব কী বু িঝ েয় েছন?-- ব �াখ �া ক েরা।
গ) উ�ীপ েক " �লাক- েলাকা�র" ক িবতার সাদশৃ � িদক িট ব �াখ �া ক েরা।
ঘ)   উ�ীপক ও ''�লাক- েলাকা�র"  ক িবতায় ব িণ�ত িচ�া�ক বণ�নার ��প ব �াখ �া  ক েরা।



নমুনা উ�র   ক  ও খ
গ ও ঘ    সা ংেক িতক  উ�র
--------------------------------------

ক) `পান েকৗ িড়র র�` ক িব আল মাহমু েদর �ছাট গ� জাতীয় রচনা।

খ) 'ক িবতার আস� িবজয় বল েত'  সকল সংকট �প ির েয় ক িবতার জয় েক �বাঝা েনা হ েয় েছ।

সৃ ি�র  ��রণায় ক িব িচরকাল উ���  হন, তাঁর �চতনার ম িণ  উ�ল  হ েয় ও েঠ। পৃ িথবীর �কান সমাজ , সং�ার-
ধম� , িব িধ িবধান, িনয়ম কানু েনর অধী েন থা েকন না। তার কা েছ �চতন ির জগৎ , �চতনার রঙ -�প- �রখ া
শ��� ছাড়া সব িকছ�  ত�� হ েয় যায়। িক� তার  এই  সৃ ি�র �চতনা জগ েতর পথ কুসমা�ীণ� নয়। এই ক িঠন
জীবন সং�া েমর �ভতর  িদ েয়ই  ক িবতার জয় হয়।

গ) উ�ীপ েক " �লাক- েলাকা�র" ক িবতার ভাবগত সাদশৃ � িবদ �মান।

�কৃ িতর �িত মানু েষর মু�তা আ েছ। মানু েষর ক�না শ ি� েক জা িগ েয় �দয়। এ জন � মানুষ িন:স েগ�র মা েঝ
হা ির েয় �য েত চায়। 

�প-রস-গ�-বণ� িন েয়ই �কৃ িত  িচরভা�র যা �ধু �সৗ�য� িপপাসু সৃ ি�শীল মানুষই উপল ি�  কর েত পা ের।

উ�ীপ েকর ক িবতায় ক িব  বাংলা ভা েলােব েস  বাংলায় গান গাওয়ার কথা ব েল েছন। "�লাক-�লাকা�র" ক িবতায়
ক িবর অ ি�� জু েড় �াম বাংলার �কৃ িতর অফুর� রং, িচরায়ত �প  ও �াকৃ িতক নানা �ব িচ� ফু েট ও েঠেছ।

ভাবগত সাদশৃ � র েয় েছ উ�ীক ও ক িবতায়।

ঘ)  উ�ীপক ও "�লাক-�লাকা�র" ক িবতায় বাংলার �নস িগ�ক �সৗ� েয�র িচ�া�ন বণ�না ক ের েছ।

�কৃ িত ��মী ক িবর কল েমর কা িল েত বাংলার �সৗ�য� আ েরা  চমৎকার । ক িব আপন অনুভ�  িত িদ েয়ই বাংলার
�সৗ�য�েক উপ েভাগ ক ের েছন।

�লাক- েলাকা�র  ক িবতায় �াম বাংলার �কৃ িতর অফুর� রঙ িচ�া িয়ত হ েয় েছ।  এ �যন িচরায়ত বাংলার �প।

যত দরূ �চাখ যায় �কবল �চা েখ প েড় বাংলার অপ�পতা।

উে� িখত আ েলাচন ায় �দ িখ "�লাক-�লাকা�র" ক িবতায় �াম বাংলার অপ�প �প িচ�া িয়ত ক ের েছন ক িব ।
সুদ ূেরর িদ েক �চ েয় �কবল বাংলার �াকৃ িতক �ব িচ� � �ভ েস ও েঠ।  উ�ীপ েকর ক িব ও �াম বাংলার �াকৃ িতক
�সৗ� েয� িন েজ েক বারবার খু ঁেজ �প েয় েছন। উ�ীপক ও �লাক �লাকা�র ক িবত ায় �যন �নস িগ�ক �সৗ�য�েক
িচ�া িয়ত ক রা হ েয় েছ।
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